
L’AJUNTAMENT INFORMA
ENCESA PELS DRETS HUMANS

El passat 15 de gener Maria participà, una
vegada més, en l’encesa pels drets
humans. En aquesta ocasió, des del
campanar de l’església, es feren dues
enceses en les quals es va llegir el manifest
per a aquest dia assenyalat. Des de
l’Ajuntament, volem donar les gràcies a tots
els voluntaris que ho feren possible.

PRESENTACIÓ DEL PREMI FONT I ROIG A
CALVIÀ

El premi Font i Roig d’assaig fou presentat
aquest mes a Calvià. Una mostra de la
importància d’aquest certamen literari
consolidat dins el panorama literari illenc. A
la presentació hi participà el batle de Maria,
Bernat Quetglas.

II CURS DE FOTOGRAFIA A MARIA

Una vegada finalitzat el primer curs de
fotografia al Casal de Cultura de la mà de
Macià Puiggròs, just aquest mes ha
començat el segon, en el qual els
participants seguiran potenciant les
habilitats i coneixement amb les seves
càmeres. A més, en breu, publicarem
notícies per a una nova edició del II
Concurs de Fotografia de Maria. Estau ben
atents!

CONCESSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA AL PLA DE MALLORCA

La Mancomunitat del Pla de Mallorca i
l'empresa Societat General d'Aigües de
Barcelona (SA) han signat el contracte de
concessió per al subministrament
domiciliari d'aigua i el manteniment del
clavegueram dels pròxims vint anys.

INCIVISME A MARIA

Al llarg d'aquestes setmanes, s'han fet
diverses substitucions de senyals de
circulació i miralls dels encreuaments per
millorar la seguretat dels vianants. A pesar
de la feina i despesa feta al llarg del darrer
mes són sis el nombre de miralls romputs

expressament i incomptables senyals que
s'han doblegat o arrabassat.

Aquestes darreres actuacions tenen un
cost de 1.500 €, a més de dos jornals de
feina del servei de brigada i neteja de
l'Ajuntament, un cost que pagam tots.

Des de l'Ajuntament i la població, en
general, demanam civisme i que tots
estimem el poble, que estimem ca nostra.

DONANTS DE SANG A MARIA

28 mariandos i mariandes s’acostaren al
Casal de Cultura per donar sang i
s'aconseguiren 25 donacions que salvaran
un bon grapat de vides. Moltes gràcies a
tots! Vos esperam a la pròxima i vos
animam a tots a fer-ho.

TRES MILIONS PER A LA PROMOCIÓ
TURÍSTICA AL PLA DE MALLORCA

Fet històric a la Mancomunitat del Pla
aconseguint tres milions per a la promoció
turística de la comarca. Esperam que Maria
i la resta de pobles se’n vegin beneficiats
d’una manera sostenible.

II CONCURS DE GLOSES

El passat diumenge, va tenir lloc el
lliurament de premis del II Concurs de
Gloses de Maria de la Salut. Enhorabona a
la gent que hi va participar per continuar
gaudint de la cultura en aquests temps
difícils. Salut i glosa!

Guanyadors/es: INFANTIL LOCAL: Addaia
Castelló. JUVENIL LOCAL: Joana Aina
Castelló. ADULT FORÀ: Ivan Antich. ADULT
LOCAL: Miquel Ferriol

REUNIÓ TAULA D’ENTITATS I
ASSOCIACIONS

Periòdicament, l'Ajuntament i les entitats es
reuneixen per tractar temes d’interès comú,
estudiar propostes i informar sobre
diversos temes. En aquesta ocasió, fou
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protagonista el projecte organitzat per la
Fundació Vicenç Ferrer, coordinada per el
Col·lectiu Blat Xeixa, la Taula d’entitats i
amb el suport de l'Ajuntament, Aviat es
podran publicitar les actuacions.

CANVIS A LA POLICIA LOCAL.

El policia local Pedro Sureda Cuenca
s'acomiada del nostre municipi. Des de
l’Ajuntament agraïm la feina feta tots
aquests anys i li desitjam sort i ventura en
aquesta nova etapa a l'Ajuntament de
Selva.
En Jaume Oliver Bestard serà el nou
coordinador de la Policia de Maria

NORMES SUBSIDIÀRIES DE MARIA DE LA
SALUT.

Un dels objectius de la legislatura és
tramitar les NNSS de Maria adaptades a
les necessitats reals del poble. Des de fa
molts de mesos, aquest procés -lent i
laboriós- es duu a terme amb la
coordinació dels tècnics del Consell i l'equip
redactor de les normes.

Al novembre, es varen començar a
encaminar aquestes primeres passes amb
les propostes de l'equip redactor i del
Consell. Tot i ser un tema prioritari per a
l'Ajuntament, des de llavors, la feina no ha
estat gens fructífera per mor dels constants
canvis i cancel·lacions de les reunions
pactades amb el Consell i no s'han
respectat les fites marcades conjuntament
entre tots els implicats.

Des de l'Ajuntament demanam, i ja s'ha
comunicat als redactors, al Consell i a
l'oposició -sempre convidada a totes les
reunions telemàtiques i presencials que
s'han fet- que no es faci un ús polític d'un
tema tan important per a tots els
ciutadans/es i es compleixi amb tot allò
acordat, amb l'objectiu d'unes NNSS reals,
que pretenen solucionar la situació del
pàrquing del camp de futbol, el conveni del
Clot d'en Mayol i la qualificació urbana de
tots els carrerons de s'Arraval, entre d'altres
temes.

Per aquests motius, des de l'Ajuntament,
es continuarà fent feina cada dia per donar
resposta als compromisos fixats sense
perjudicis a cap mariando/a.

NOVETATS A L’ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA  DE  L’AJUNTAMENT.

Donam la benvinguda, a la Casa de la Vila,
a en Melcion Ramis Perelló i a en Nicolau
Vidal Cubí que, a partir d’ara, es faran
càrrec de l’assessorament jurídic de
l’Ajuntament substituint en Pep Noguera
Coll, a qui agraïm la feina feta. En el cas
d'en Melcion Ramis es tracta d’un retorn, ja
que va ser secretari interventor de la nostra
corporació entre el 1996 i el 1997.


